
Uittreksel uit de notulen van de BURGEMEESTER

Besluit tot verlenging van de tijdelijke sluiting van de Vrije Basisschool Otegem en tot 
verlenging van het tijdelijk verbieden van deelname aan vrijetijdsactiviteiten voor kinderen 
jonger dan 12 jaar.
Opgemaakt op 26 oktober 2021.

Bevoegdheid
- Artikelen 159, 162 en 190 van de grondwet.
- Artikel 63 van het decreet lokaal bestuur.

Juridische grond
- Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988, artikelen 133, 134 §1, en 135 §2.
- Besluit van de burgemeester genomen op 19 oktober 2021, tot tijdelijk sluiten van de Vrije Basisschool 

Otegem en tot het tijdelijk verbieden van deelname aan vrijetijdsactiviteiten voor kinderen jonger dan 12 
jaar.

Verwijzingsdocumenten
- Verslag van het follow-up overleg van dinsdag 26 oktober 2021 met de directie van de vrije basisschool, 

de schepen van onderwijs, de gemeentelijke verantwoordelijke preventie, het CLB en de 
verantwoordelijke arts, met daarin opgenomen advies van CLB de Weimeersen.

- Advies van de medische SPOC van 26 oktober 2021
- Verslag van het crisisoverleg van 26 oktober 2021.

Motivering
Gelet op de kwalificatie van het coronavirus als een pandemie door de WHO op 11 maart 2020;
Gelet op de verklaring van de WHO en virologen omtrent de karakteristieken van het coronavirus, in het 
bijzonder met betrekking tot de besmettelijkheid;
Overwegende dat kinderen jonger dan 12 jaar tot op heden niet in aanmerking kwamen voor vaccinatie;
Gelet op de federale en Vlaamse maatregelen om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te 
gaan;
Gelet op de procedure gedeeltelijke of volledige sluiting van een school n.a.v. een clusterbesmetting COVID-
19, zoals uitgewerkt door onderwijs Vlaanderen;
Overwegende dat het beperken van contacten de beste garantie biedt op het terugdringen van bijkomende 
besmettingen;
Overwegende dat de eerste besmettingen op 8 oktober gemeld werden in het kleuteronderwijs, en op 12 
oktober besmettingen in het lager onderwijs werden vastgesteld;
Overwegende dat zich tussen 12 oktober en 17 oktober een exponentiële stijging van het aantal 
besmettingen voordeed;
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Overwegende dat op basis van bovenstaande, en na doorlopen van de procedure volledige sluiting van een 
school op 19 oktober 2021 bij burgemeesterbesluit werd beslist tijdelijk de klassikale lessen te schorsen, 
tijdelijk als enige activiteit op het schooldomein noodopvang onder gestelde voorwaarden toe te laten, en 
tijdelijk alle kinderen die school open in VBS Otegem, én jonger zijn dan 12 jaar te verbieden deel te nemen 
aan vrijetijdsactiviteiten en hen op te leggen hun contacten te beperken. Gestelde maatregelen werden allen 
opgelegd tot en met woensdag 27 oktober 2021.
Gelet op het feit dat op maandag 25 oktober besmetting werd vastgesteld van 2 kinderen die aanwezig 
waren in de noodopvang;
Gelet op het feit dat de noodopvang daardoor een cluster werd die de testcyclus dient te doorlopen;
Gelet op het feit dat het volledige leerkrachtenkorps tot die cluster behoort;
Gelet op het feit dat de testresultaten langer op zich laten wachten dan gewoonlijk, gezien de laboratoria 
overbevraagd zijn;
Gelet op het advies van het CLB, dat bovenstaande leidt tot een situatie van overmacht, en dat er gezien de 
testcyclus, en quarantaine in afwachting van negatieve testen niet voldoende personeel voorhanden is om 
alle klassen te kunnen openen in de loop van deze week;
Gelet op het feit dat onduidelijk is of en wanneer de noodopvang verder kan georganiseerd worden, gezien 
de onduidelijkheid over inzetbaarheid van de leerkrachten;
Gelet op het standpunt van de medische SPOC, die adviseert de buitenschoolse activiteiten voor de 
leerlingen van VBS Otegem nog 2 dagen langer te staken, zodat de eerste resultaten van de cluster 
noodopvang zeker allemaal gekend zijn.

BESLUIT

Artikel 1
De burgemeester legt de inrichtende macht van de Vrije basisschool Otegem op de opschorting van alle 
klassikale lessen te verlengen vanaf donderdag 28 oktober 2021 tot en met vrijdag 29 oktober 2021. 
Artikel 2
De burgemeester verbiedt verder elke activiteit in en op het integrale schooldomein vanaf 28 oktober 2021 
tot en met 29 oktober 2021, met als enige mogelijke uitzondering het voorzien van noodopvang.
Artikel 3
De burgemeester legt de inrichtende macht van de school op al het mogelijke te doen de noodopvang zo 
snel mogelijk weer te voorzien, volgens deze modaliteiten:
- Gebruik van de noodopvang wordt afgeraden;
- De noodopvang is er enkel voor leerlingen waarvan (desgevallend beide) ouder(s) en/of voogd(en) 

beschikken over attestering van de werkgever dat hun aanwezigheid op de werkvloer noodzakelijk is;
- Leerlingen kunnen enkel terecht in de noodopvang wanneer zij zich vooraf inschrijven voor volledige 

dagen en voor zowel 28 oktober 2021 als 29 oktober 2021;
- Leerlingen dienen vooraf ingeschreven te zijn: deelname na 28 oktober 2021 is niet mogelijk;
- Tijdens de noodopvang dienen alle aanwezigen op het schooldomein mondmasker te dragen, de 

afstandsregels te respecteren, voldoende te verluchten, handen te wassen, en algeheel waakzaam te 
zijn. 

Artikel 4
De burgemeester verplicht alle kinderen die leerling zijn van de VBS Otegem, én jonger zijn dan 12 jaar, hun 
contacten verder te beperken tot het strikte minimum vanaf donderdag 28 oktober tot en met vrijdag 29 
oktober. Zij mogen in die periode niet deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten.
Artikel 5
Aan volgende wordt een eensluidend afschrift bezorgd van deze beslissing:
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- De inrichtende macht van VBS Otegem, VZW De Brug, Theophiel Toyeplein 8, 8550 Zwevegem;
- De directie van VBS Otegem, Zwevegemstraat 5, 8553 Otegem;
- Vrije CLB Weimeersen, Zuiderlaan 42, 8790 Waregem;
- De provinciegouverneur;
- De medische SPOC van de eerstelijnszone, dokter Leen Verleure, Hoogstraat 144, 8540 Deerlijk.

Opgemaakt te Zwevegem op 26 oktober 2021

Marc Doutreluingne
Burgemeester

Voor eensluidend afschrift,
Zwevegem, 27 oktober 2021

Marc Doutreluingne
burgemeester
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Handtekening(en)  
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